
PÁLYÁZAT 
a Magyar TáncSport Szakszövetség akrobatikus rock’n’roll szakágának 

2019. évi hazai rendezésű versenyeinek tárgyában 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége – az akrobatikus rock’n’roll versenysportért felelős 
elnökségi tag előterjesztése alapján – az I. számú mellékletben felsorolt 2019. évben 
megrendezésre kerülő hazai rendezésű akrobatikus rock’n’roll versenyek lebonyolítására 
pályázatot ír ki. 

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 
1. A mellékletben felsorolt versenyek rendezési jogának elnyerésére pályázatot nyújthat be a 

Magyar TáncSport Szakszövetség valamennyi olyan akrobatikus rock’n’roll szakágban 
bejegyzett, aktív tagszervezete, amely megfelel a pályázati kiírásban leírt követelményeknek. 

2. Minden tagszervezet -a korlátozott számú verseny végett- maximálisan 2 pályázatot nyújthat 
be. 

3. Az érvényes versenyrendezési pályázatok benyújtásának további alapfeltétele, hogy a 
pályázónak nincs semmiféle lejárt határidejű tartozása a Magyar TáncSport Szakszövetséggel 
szemben, nincs köztartozása, a tagszervezet nem szűnt meg és nem áll felszámolás alatt. 
a) A versenyrendezési kérelem akkor érvényes, ha az megfelelő időben (határidőre) és 

formában került benyújtásra az erre rendszeresített – az MTáSZ honlapjáról letöltető – 
formanyomtatványon. A nyomtatott betűkkel – minden pontját olvashatóan – kitöltött, 
aláírással és pecséttel ellátott nyomtatványt levélben, telefaxon, email útján vagy 
személyesen lehet az MTáSZ irodájába eljuttatni. 

b) A versenyrendezési kérelemhez minden esetben kötelező mellékletként csatolni kell a 
pályázati űrlap mellékletét képező teremnyilatkozatot. 

TOVÁBBI PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 
1. A versenyek pályázati anyagának beérkezési határideje: 2018. november 30.  
2. A határidő után beérkezett pályázatokat kizárólag a határidőben megérkezett pályázatok 

elbírálását követően értékeli a Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége. A határidőn túl 
benyújtott pályázatokat az elnökség kizárólag abban az esetben veszi figyelembe, ha az adott 
versenyre/versenynapra nem érkezett be érvényes pályázat. 

3. A hiányosan kitöltött pályázati űrlapokat, illetve a hiányosan megküldött pályázatokat az 
elnökség kizárólag abban az esetben veszi figyelembe, ha az adott versenyre/versenynapra 
nem érkezett be érvényes pályázat. 

4. A beérkezett pályázatokat a Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége soron következő 
ülésén tárgyalja, és a döntésről az elbírálást követő 15 napon belül valamennyi pályázót 
értesíti. 

5. A pályázó a pályázati űrlap kitöltésével és beküldésével elfogadja, és egyben magára 
vonatkozóan kötelezőnek tekinti, hogy az MTáSZ hatályos szabályzataiban (különös 
tekintettel a Versenyszabályzatban, a Vagyonértékű Jogok Hasznosításáról szóló 
Szabályzatban és a TáncSport Rendezvények Biztonságáról szóló Szabályzatban) leírt 
versenyrendezésre vonatkozó szabályokat ismeri, és az azokban előírt versenyrendezési 
feltételeket biztosítani tudja az adott verseny megrendezéséhez. Ha ezen szabályok 
bármelyikét a verseny rendezője megsérti, és ezt a versenyfelügyelői jelentés is megerősíti, a 
verseny rendezője ellen fegyelmi eljárás indul, amelynek eredménye a további 
versenyrendezéstől történő eltiltás is lehet. 
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6. A pályázók tudomásul veszik, hogy 
- a pályázati kiírásban felsorolt versenyek versenyvezető testületét – a 2019. évben 

hatályos kijelölési szabályok alapján – a Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége 
jelöli ki, amelyről az elnökség a pályázatot elnyert tagszervezetet későbbi időpontban 
írásban értesíti, 

- a pályázat benyújtásával egy időben ezen általános feltételeket tudomásul veszik, 
magukra nézve kötelező érvényű irányelveknek elfogadják, 

- sikeres pályázat után külön szerződést kell kötniük a Magyar TáncSport Szakszövetség 
elnökségével, amely részletesen szabályozza a versenyek lebonyolításának további 
feltételeit, módját és kereteit, 

- az adott versenyre kijelölt versenyfelügyelők, pontozók, számlálók tiszteletdíját és 
útiköltségét a Magyar TáncSport Szakszövetség mindenkor hatályos, erre vonatkozó 
szabályozása szerint kell kifizetni, 

- sikeres pályázat esetén a versenyek pályázati díját a Versenyszabályzatban 
meghatározottak alapján köteles megfizetni a Magyar TáncSport Szakszövetség részére. 

1. A magyar bajnokságokon „Magyar Bajnokság”, az országos táncversenyeken „Országos 
Táncverseny”, a területi táncversenyeken „Területi Táncverseny” a hivatalos 
versenymegnevezés, ettől való eltérés fegyelmi eljárást vonhat maga után. 

2. Pályázó pályázati anyagában jelezheti televíziós közvetítési igényét, és tudomásul veszi, hogy 
a televíziós jogokkal a Magyar Táncsport Szakszövetség rendelkezik  

3. A rendező fél tudomásul veszi, hogy a Magyar TáncSport Szakszövetség által kötött exkluzív 
szponzori szerződés felhatalmazza arra a Magyar TáncSport Szakszövetséget, hogy a 
szponzor hirdetését minden kiemelt versenyen megjelentesse. Amennyiben ilyen reklám 
kihelyezésére sor kerül, úgy erről a Magyar TáncSport Szakszövetség és az adott verseny 
rendezője között külön megállapodás születik a megjelenés módjára. 

4. A pályázati anyagok elbírálásánál az elnökség a VSZ- ben részletezett szempontokat veszi 
figyelembe, amely meghatározza a táncverseny rendezési és lebonyolítási körülményeit. 

Budapest, 2018. november 15. 
              
                                                                                                          MTáSZ Elnöksége 
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I. SZÁMÚ MELLÉKLET  

Tisztelt Tagszervezeti képviselők, 

a Versenynaptárban feltüntetett dátumokat az akrobatikus rock and roll szakági bizottság a 
WRRC naptár figyelembevételével készítette el.  

A beküldött pályázatokat az adott dátumra kérjük megküldeni, a nem megfelelő versenynapra 
küldött pályázatot nem áll módunkban elfogadni!  

Felhívjuk rá a figyelmet, hogy az időközben elfogadásra kerülő WRRC versenyek módosíthatják a 
már jóváhagyott versenynaptárt! 

A pályázható versenyek és időpontok listája a mellékelt versenynaptár tervezetben található. 
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II. SZÁMÚ MELLÉKLET 

NYILATKOZAT 

Alulírott, ……………………………………..………………………………Intézmény / Sportcsarnok 

elérhetőség (cím,telefon):…………………………….………………………………………………….. 

képviseli:……………………………………………...…………………..., ezúton nyilatkozunk, hogy  

előjegyzésre került 2017……..………….………….........hónap……………………...………napjára  

………….…..órától……………….óráig a ………………………………………………………………... 

……………………………………………..……………………….  egyesület / csoport / 
tagszervezet  

elérhetősége (cím,tel.)…………………..………………………………………………………………… 

képviseli:………………………………………………………………………………………….., részére 

…………………………………………………………………………………………………Táncverseny  

megrendezésének a helyszíne. 

A jelen nyilatkozattal vállaljuk az előjegyzésre került időpontban az ……………………………. 

………………………………………………………..Intézmény / Sportcsarnok szabad kapacitását  

és  együttműködést a rendezővel. 

Bármilyen megkeresés, időpont módosítás esetén előre egyeztetünk az………………………. 

……………………………………………… ………………………egyesület / csoport / tagszervezet  

képviselőjével. 

Kelt:………………………..    2016………….hónap……..nap 
  

                                                                     ………….……………….………………… 
                                                                     Intézmény / Sportcsarnok képviselője 
                                                                                 
                                                                                                     Ph. 
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